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Stencilen:  

Maandag 22 april 

Jan Monteban en Klaas van Nes 

Bundelen: 

Donderdag 25 april 

om 13:00 uur  

Wim en Nelly Belder 

Tel.: 0180 787552 

Colofon 

Inleveren van kopij voor de maand mei 

met vermelding van afzender: 

 

Uiterlijk vrijdag 19 april 

bij 

Pia van der Linden 

p/a Pruimendijk 52 

2989 AJ Ridderkerk 

Tel : 0180-422943 

E-mail : rijsoord-aan-t-woord@hotmail.com 

 

Nieuw… 

 
Ik vertel je een wonder: 

in het koude hart 

van de winter 

bloeit de bloesemtak. 

Geurend naar lente 

nieuw leven 

en dwars door oorlogen 

door rampen 

door wereldverwording 

komt het bericht... 

Er is een kind geboren  

Luister… 

Zet je hart open; 

laat de verfrissende 

lentewind  

erdoor waaien; 

Is het koud in je hart 

Hij brengt warmte; 

Is het er eenzaam, 

Hij wil er wonen; 

Is er geen uitzicht 

Hij wijst de weg 

naar een toekomst 

zonder oorlog,  

zonder gevaar 

Luister, 

Hij heeft het 

gezegd: 

Zie, Ik maak alle 

dingen nieuw! 

 
Jelly Verwaal 
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Erediensten 
 

Zondag 7 april 

09.30 uur : Ds. P. van Veldhuizen uit H.I.Ambacht 

Kindernevendienst : Janis van der Linden 

Kinderoppas : Mariëlla en Liane Janssen 

Chauffeur : C.J. op den Brouw 

Koster : Henk van Mastrigt 

Collecte : 1e Kerk 

    2e Onderhoud 

    Deurcollecte Missionairwerk 

 

Zondag 14 april   Deze dienst wordt uitgezonden door de SLOR 

09.30 uur : Ds. G.H. Offringa 

Kindernevendienst : Elselien van Gameren en Liane Janssen 

Kinderoppas : Willemijn en Pauline Bezemer 

Chauffeur : Cl. Bezemer 

Koster : Joop van Wingerden 

Collecte : 1e Diaconie 

    2e Onderhoud 

    Deurcollecte Missionairwerk 

 

Zondag 21 april   Tevens Tienerviering   

Vanaf 09.10   Inzingen met Opwekkingsliederen 

09.30 uur : Ds. J.A.P. Vlasblim uit Ridderkerk 

Kindernevendienst : Suzie Nugteren en Jacqueline de Jong 

Kinderoppas : Jeannette en Jacomine Bezemer 

Chauffeur : J.W.A. Klootwijk 

Koster : Henk van der Starre 

Collecte : 1e Kerk 

    2e Onderhoud 

    Deurcollecte Missionairwerk 

 

Zondag 28 april 

09.30 uur : Ds. G.H. Offringa 

Kindernevendienst : Mirjam op den Brouw 

Kinderoppas : Natascha Janssen en Marinka Steenepoorte 

Chauffeur : W.A. IJsselstein 

Koster : Wim van Bruggen 

Collecte : 1e Diaconie 

    2e Onderhoud 

    Deurcollecte Missionairwerk 



Rijsoord aan ‘t Woord <<< 

3 

Bij de diensten 

 
Op zondag 7 april - Beloken Pasen - gaat ds. P. van Veldhuizen uit Hendrik Ido Am-

bacht bij ons voor. 

 

Op zondag 14 april hoop ik zelf voor te gaan in de dienst. We 

lezen dan uit het laatste hoofdstuk van het evangelie van Lu-

cas.  

Na Jezus’ opstanding verschijnt Hij aan de leerlingen en Hij 

opent hun verstand (Luc. 24:45). Aansluitend krijgen de leer-

lingen de opdracht om overal van de verzoening in Christus te 

getuigen.  

Een mooi lied op deze zondag is Gezang 218: ‘Nu schijnt ons 

deze wereld pas / der mensen vaderland: een leven dat ver-

borgen was / ontvangen w’ uit zijn hand’. 

 

Naast deze inhoud van de dienst nog iets over de techniek. Als ik elders voorga in 

kerkdiensten, dan merk ik dat er her en der zogenoemde “beamers” gebruikt wor-

den.  

De beamer projecteert liederen en Bijbelteksten, maar soms ook plaatjes op een 

groot scherm. Het is even wennen, maar deze projectie kan de aandacht werkelijk 

vergroten. Je hoeft niet elk lied meer op te zoeken en een goed gekozen beeld kan 

de boodschap ondersteunen.  

In de Opstandingskerk maken we al incidenteel gebruik van onze beamers. We willen 

deze keer de apparatuur de hele dienst door gebruiken. Dit vraagt een goede voorbe-

reiding én een strakke uitvoering. Enkele jongeren zullen de beamers bedienen. 

 

Op zondag 21 april ontvangen we ds. J.A.P. Vlasblom uit Ridderkerk als voorganger. 

Er is dan ook tienerviering. 

 

Op zondag 28 april hoop ik zelf weer dienst te doen in de Opstandingskerk. 

Wensen wij elkaar een goede en gezegende diensten toe! 

 

ds. Herman Offringa 

 

 

Aankondiging Groot Huisbezoek 
 

Op 28 april zal het Groot Huisbezoek plaats-

vinden, om 16.00 uur in de kerk. 
 

Een uitnodiging, het thema en verdere informatie hierover 

zult u persoonlijk via uw wijkouderling of pastoraal mede-

werker krijgen. 

 

Een hartelijke groet vanuit de wijkteams 
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Zieken(t)huis 

 
In de afgelopen maand verbleven enkele 

gemeenteleden voor kortere of langere 

tijd in het ziekenhuis om een operatie te 

ondergaan:  

dhr. I.K. Roterman (Prunusplantsoen), 

mw. W.M. Tamerius (De Backstraat) en 

mw. M. van Wingerden-Blaak 

(Reijerheem).  

 

Zij mochten weer thuiskomen en daar 

verder herstellen. Wij wensen hen alle 

goeds toe en beterschap! 

 

ds. G.H. Offringa 

Psalmen onderweg 

 
Graag wil ik in de periode tussen Pasen en Pinksteren 2013 met een meditatieve groep 

starten om op donderdagmorgen in alle rust de tekst van een psalm te overdenken. Ik 

denk de zogenoemde ‘Lectio Divina’ te volgen. Deze term betekent letterlijk 

‘goddelijke lezing’. Het is een methode van Bijbellezen die je oefent in het openen 

van je hart voor Gods Woord en in de gevoeligheid voor de verbinding die er is / of 

kan zijn tussen onze eigen werkelijkheid en de werkelijkheid van God. De groep is 

voor alle leeftijden, de eenvoud staat voorop. Ik wil beginnen op donderdag 11 april 

a.s. in de Fontein. De volgende keer is op donderdag 25 april.  

De bijeenkomsten beginnen om 9.30 uur, ze duren een uur en kunnen zonder pro-

bleem afzonderlijk worden bezocht. Enkele gemeenteleden hebben zich al bij mij ge-

meld, maar wie tijd en belangstelling heeft kan nog aanschuiven. 

 

ds. Herman Offringa 

Contact met de predikant 

 
Wie iets aan mij wil vragen of doorgeven kan dat doen door me in de wandelgang aan 

te spreken. Via een briefje of e-mail kan dit natuurlijk ook. Als u mij telefonisch wilt 

bereiken, dan kan dat op mijn werkdagen dinsdag t/m vrijdag. Tussen 8.30-9.00 uur 

maakt u de meeste kans me thuis (Vlasstraat) te treffen. Aan het begin van de avond 

kan ook, tussen 19.00-19.30 uur. Voor een korter of langer gesprek, bijvoorbeeld over 

pastorale zaken, maak ik graag een afspraak met u of met jou. 

 

Mijn adresgegevens zijn:  

ds. Herman Offringa 

Vlasstraat 24 

2988 XR  Ridderkerk 

T (0180) 397773 

E g.h.offringa@xs4all.nl 

Huwelijksjubileum 
  

Op zaterdag 16 maart jl. vierden Wim 

en Alie van Wingerden-de Weerdt 

(Rijksstraatweg 108) hun 40 jarig brui-

loftsfeest.  

 

Ook vanaf deze plaats willen wij hen 

daarmee van harte gelukwensen! 
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Familie van Gameren: BEDANKT! 
 

Vele jaren lang, meer dan 20!!, was de familie Van Gameren het aanspreekpunt voor de 

ledenadministratie. Het moment is gekomen om het stokje over te dragen. 

 

We zijn dankbaar dat Dhr. Bert Alblas van Mauritshoek 22 de 

taak van hen over wil nemen. U hoort nog hoe u hem het beste 

kunt benaderen. 

Namens de kerkenraad dank ik de familie Van Gameren,  

Wim en Riet, van harte voor alle inzet. 

Er zal hen nog een passend cadeau worden aangeboden. 

 

        Ellie Lagendijk 

        Voorzitter 

Het kost niet zo veel…  
 

Het kost niet zo veel om een glimlach te schenken 

of je hand op te steken voor een vriend’lijke groet. 

Zoiets kan opeens de zon laten schijnen 

in ‘t hart van de mens die je zomaar ontmoet. 

 

Het kost niet zo veel om een hand uit te steken 

om een ander een beetje behulpzaam te zijn. 

Een dankbare blik is vaak de beloning 

al was ook de moeite voor jou maar zo klein. 

 

Het kost niet zo veel om wat aandacht te geven 

aan de mens om je heen in zijn vreugd’ en verdriet. 

Wees blij dat je zoiets kunt doen voor een ander; 

of is die ander je naaste soms niet? 

 

Het kost maar zo weinig, je arm om een schouder, 

of alleen maar een zachte druk van je hand. 

Misschien dat die ander, al is het maar even 

In een klein stukje paradijs beland. 

 

Het kost toch zo weinig een ander te geven 

iets wat je zelf ook zo heel graag ontvangt. 

Liefde! Alleen maar door dat weg te schenken 

krijg je terug, meer dan je verlangt. 

 

Die vriend’lijke glimlach, dat eventjes groeten, 

die arm om een schouder, die hulp die je bood; 

Het zijn kleine dingen, het kost maar zo weinig, 

         maar in wezen is het ontzaglijk groot! 
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Je zult maar dakloos zijn… 

 
Het Interkerkelijk Diaconaal Beraad komt regelmatig bijeen om knelpunten in onze 

plaatselijke samenleving te bespreken. Vervolgens willen we soms onderzoeken welke 

hulp kerken kunnen bieden. Voor de bijeenkomst van februari jl. was mevrouw Esther 

Sprietsma, coördinator van o.a. Dak-en Thuislozenzorg in de gemeente Ridderkerk, 

uitgenodigd. 

 

Zijn er in Ridderkerk dan daklozen? 

- Helaas, ook in Ridderkerk komt het voor dat mensen dakloos worden en geen thuis 

hebben. De oorzaken zijn divers: 

• Scheiding, je houdt een restschuld over omdat je je huis moet verkopen en 

de prijzen van de huizen zijn gedaald. 

• Je wordt door je ouders het huis uitgezet. 

• Je kunt de huur niet meer betalen door verslaving. 

• Weinig of geen sociaal netwerk 

Men ziet het niet altijd direct, je slaapt in de auto, je douchet op je werk. 

 

- Ongeveer 30 mensen hebben zich in 2012 gemeld met dit probleem: 

• 8 jongeren onder de 18 

• 9 mensen tussen 18 en 23 jaar 

• 13 mensen ouder dan 23 jaar 

• 3 alleenstaande ouders met kinderen 

• 1 echtpaar met kinderen 

 

Waarschijnlijk zijn er meer mensen die zich nog niet hebben gemeld. De problematiek 

wordt groter als er geen sociaal netwerk is, als je geen familie hebt, laag geletterd 

bent of psychische problemen hebt. Ook de crisis is een factor (werkloos worden). 

Plangroep schuldbemiddeling 

Woonvisie, Riederzorg, Aafje en Centrum voor Jeugd en Gezin helpen en inventarise-

ren of er voldoende inkomen is en welke problemen er spelen. Verkeerd besteden van 

geld is vaak het probleem en dan moet er begeleiding zijn, bijvoorbeeld in de vorm 

van een budget-training. Daarnaast kan schuldhulpbegeleiding geboden worden. 

In principe mogen kinderen niet dakloos worden maar dat streven kan wel eens mis-

lukken als ouders niet mee werken. Men kan helpen door deze mensen te volgen, bu-

reau jeugdzorg erbij te betrekken en alternatieve woonruimte te zoeken zodat men 

toch kan blijven wonen in Ridderkerk. 

Opvang door het Leger des Heils is niet geschikt voor een gezin maar in bepaalde situ-

aties wel voor alleenstaanden. 

 

Wat kunnen kerken (behalve voor deze mensen bidden) doen? 

• Signalen opvangen en doorgeven, persoonlijke aandacht geven, probleem be-

spreekbaar maken. 

• Samenwerken met scholen: Op tijd signaleren van problemen is zeer belang-

rijk. 

• Er kan iets bekend zijn op school, via de leerplicht ambtenaar, Centrum voor 

Jeugd en Gezin, jeugdpreventie -20 en +20 jaar. 

• Als kerk laten weten dat je wilt helpen. 
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Ontvangen giften door het College van Diakenen: 
In de afgelopen periode hebben wij ontvangen: 

 

Via mevrouw N. Belder  Dagboekje  € 10,00 
Via mevrouw N. Belder  Dagboekje  €   5,00 
Via mevrouw N. Belder  Dagboekje  €   5,00 
Via mevrouw N. Belder  Diaconie   € 10,00 
Via de heer D. Alblas   Bloemen   € 10,00 
 

Namens het College van Diakenen hartelijk dank voor deze giften. 

Nico Baars 

Penningmeester College van Diakenen 

Kerken kunnen ook praktische hulp bieden, bijvoorbeeld via stichting Present. 

 

Informatie: 

Coördinator dak-en thuislozen bij de gemeente Ridderkerk: 

Mevrouw Esther Sprietsma, 

Tel: 0180-451739 of e-mail: e.sprietsma@ridderkerk.nl 

Bazaar 2013 

 
Helaas kunnen we u nog niet “definitief” mededelen voor welk doel wij als bazaar-

commissie hebben gekozen. Wel zijn wij al een heel eind op weg en delen onze keuze 

graag met u in de volgende uitgave van Rijsoord aan ‘t Woord.  

 

De kop is eraf, het enthousiasme aanwezig, de eerste keer dat de deuren van de op-

slag van dit seizoen weer open waren is alweer een feit, dus alle ingrediënten voor de 

verdere voorbereidingen voor de aankomende bazaar in september zijn voorhanden! 

 

U kunt de spullen die u niet meer gebruikt bij de opslag van de bazaar inleveren op: 

Zaterdag 27 april van 10.00 uur tot 11.00 uur 

 

Voor het inleveren van tweedehands kleding of het huren van de aanhangwagen, kunt 

u nog steeds terecht bij Ria Bode. 

 

Met een vriendelijke groet namens de bazaarcommissie, 

Sander, Dick, Henk, Nathan, Arjan, Daphne, Diana en Janneke 

Extra verkoping in het kader van de Rijsoordse Bazaar 
  

Door een groot aanbod van borduurspullen, kettingen, houtsnijwerk, 

tafellakens en andere leuke spullen houden we een verkoopmiddag. 

Dinsdag 9 april van 13.30 uur tot 16.00 uur in de Fontein, Rijksstraat-

weg 97 Rijsoord. Het is geen rommelmarkt, maar alles wordt aangebo-

den tegen aantrekkelijke prijzen. 

De koffie en thee is deze middag gratis. 

Zegt het voort en wij hopen u te ontmoeten in de Fontein. 

Meer info nodig: tel 42 62 08 
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Kerkelijk Bureau 
 

Voor het opnemen van attestaties enzo-

voorts, kunt u terecht bij:  

 

Mevrouw R. van Gameren-Huizer 

Oranjestraat 2a 

2991 CL Barendrecht 

Telefoon 0180 - 421 436 

w.gameren@upcmail.nl 

 

Ook bij geboorte, huwelijk, overlijden of 

verhuizing graag een bericht in verband 

met de kerkelijke administratie. 

Verjaardagen in April 

 
6 april 1932 

Mevrouw G.T. van der Waal 

Rijksstraatweg 183 

2988 BD Rijsoord 

 

7 april 1933 

De heer J. de Vroed     

Brasem 83 

2986 HA Ridderkerk 

 

15 april 1924 

Mevrouw  A. Biesbroek-van Elderen 

De Blije Borgh, kamer 408 

G. Alewijnszstraat 18 

3341 GD H. I. Ambacht 

 

15 april 193 

De heer B. Los 

Vlasstraat 11 

2988 XR Rijsoord 

 

16 april 1933 

Mevrouw  W. Lodder-Bestebreurtje 

Goudenregenplantsoen 431 

2982 TJ Ridderkerk 

 

16 april 1936  

Mevrouw N. van Duijn-Brauckman 

Witbloemstraat 2 

2988 XS Rijsoord 

 

22 april 1920 

De heer  P. Wilschut 

Reyerheem,  kamer 304 

Torenmolen 1 

2986 GB Ridderkerk 

 

24 april 1935 

Mevrouw A. Berkman-Visser  

't Zwaantje 20 

2988 BW Rijsoord 

 

30 april 1937 

Mevrouw W.M. Dorsman-van 't Zelfde 

A.M. de Jongstraat 45 

2985 TA Ridderkerk 

"Passage" C.M.V. 
 

Op dinsdag 16 april is er weer een Passage 

avond in de Hoeksteen, aanvang kwart 

voor 8.  

 

Mevrouw J. de Koning-Gouman uit Barend-

recht komt vertellen over de belevenissen 

van haar en haar familie in Kamp Vught 

tijdens de oorlog. 

 

Ook zullen twee 

medewerksters van 

het huidige Natio-

naal Museum Kamp 

Vught aanwezig 

zijn; zij zullen ons laten zien en horen wat 

er nu nog allemaal  wordt gedaan om de 

herinnering aan toen levend te houden. 

 

We hopen u allen te zien op 16 april en 

gasten zijn altijd welkom! 

 

Tot dan,     

het bestuur 

Alle jarigen felici-

teren wij van har-

te en we wensen 

een iedere een fijne 

verjaardag! 



Rijsoord aan ‘t Woord <<< 

9 

NBG Bijbelleesrooster April  

 

Ma 1 Lucas 24: 13-35 

Di 2 Lucas 24:36-53 

Wo 3 Psalm 3 

Do 4 2 Samuel 16:15 - 17:14 

Vr 5 2 Samuel 17:15-23 

Za 6 2 Samuel 17:24 - 18:18 

Zo 7 2 Samuel 18:19 - 19:9a 

Ma 8 2 Samuel 19:9b-24 

Di 9 2 Samuel 19:25-41a 

Wo 10 2 Samuel 19:41b – 20:13 

Do 11 2 Samuel 20:14-26 

Vr 12 2 Samuel 21:1-14 

Za 13 2 Samuel 21:15-22 

Zo 14 2 Samuel 22:1-20 

Ma 15 2 Samuel 22:21-51 

Di 16 1 Korintiërs 15:1-11 

Wo 17 1 Korintiërs 15:12-19 

Do 18 1 Korintiërs 15:20-28 

Vr 19 1 Korintiërs 15:29-34 

Za 20 1 Korintiërs 15:35-49 

Zo 21 1 Korintiërs 15:50-58 

Ma 22 2 Samuel 23:1-7 

Di 23 2 Samuel 23:8-39 

Wo 24 2 Samuel 24:1-14 

Do 25 2 Samuel 24:15-25 

Vr 26 Psalm 5 

Za 27 Hebreeën 1:1-14 

Zo 28 Hebreeën 2:1-18 

Ma 29 Hebreeën 3:1-19 

Di 30 Hebreeën 4:1-13 

 

 

 

 

U, HEER, bent een schild om mij heen, 

u bent mijn eer, u houdt mij staande. 

Roep ik tot de HEER om hulp, 

hij antwoordt mij vanaf zijn heilige 

berg 

 

Uit Psalm 3, woensdag 3 april 

Gods Zorg 
 
Het is zo eenvoudig niet 

je zorgen in Gods hand te leggen. 

 

Zijn liefde dringt er wel op aan, 

en ook de Bijbel blijft het zeggen. 

 

Maar 't is en blijft in de praktijk 

een tamelijk abstract gegeven, 

want als je echt te maken krijgt 

met de mysteries van het leven, 

dan ben je toch als mens geneigd 

daarover zelf je hoofd te breken 

en komt het nauw'lijks in je op 

met God die zaken door te spreken. 

 

Toch kan het zo bevrijdend zijn 

Hem in je leven te betrekken; 

Hij laat je immers stap voor stap 

het wondere geheim ontdekken 

van zijn uitzonderlijk beleid, 

dat situaties blijft creëren  

waarin zelfs 't kwade dat je treft 

zich weer ten goede kan doen keren. 

 

Nee, echt eenvoudig is het niet 

het biddend met Gods trouw te wagen. 

 

Maar daarin ligt wel vroeg of laat 

het antwoord op je diepste vragen, 

want op zijn tijd zal Hij ook jou 

't geheim van je bestaan ontvouwen. 

 

Zijn liefde brengt je hart tot rust; 

je mag je aan Hem toevertrouwen! 

 
n.a.v. 1 Petrus 5 vs 7 

Truus van der Roest 

uit: ‘In stil vertrouwen’ 

 

- ingezonden door J. Euser - 



Iets voor jou? 

 
Elk jaar organiseren wij in onze kerk een jeugd-

dienst. Dit jaar komt Wim Bevelander in onze kerk 

de jeugddienst verzorgen in juni. 

Voor wie het leuk vindt Wim vast (weer) eens te 

zien: 

Zondag 7 april verzorgt hij in Heerjansdam een 

Anders-dan-Andersdienst.  

Deze dienst begint om 9.30 uur in de Dorpskerk 

aan de Molenweg in Heerjansdam. 

 

     Anda den Hartog 

I nloop ocht e nd e n 

 
U  b e n t  v

a n  h a r t e  
w e lkom   

op  d e  i n l
oop och t e

n d e n  op  
 

4  en  1 8  a pril  

W a a r ?        
In  d e  F on

t e i n  

H oe  la a t
?    V a n a f  1 0

. 0 0  u u r  

 

…  voor  d
e  kof f i e

 z or g e n  
w i j ,  

voor  d e  
g e z e lli g h

e i d  z or g e
n  w e  

m e t  e lka a r
!      

              

T ot  z i e n s
!  
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PCOB 
Op woensdag 24 april houdt de Protestants Christelijke Ouderen Bond (PCOB) weer 

haar maandelijkse bijeenkomst. 

De heer S. van de Burg uit Den Haag presenteert een mu-

zikale video gebaseerd op het oratorium “Die Schöp-

fung” van Joseph Hayden. 

 

Deze bijeenkomst begint om 14.00 uur en duurt tot ca. 16.00 uur en wordt gehouden 

in de Christus is Koning Kerk aan het Dillenburgplein te Slikkerveer. Iedereen vanaf 50 

jaar is van harte welkom. Informatie over het lidmaatschap: tel. 417660. 

Bedankje 

 
‘Groot is Uw trouw, o Heer, aan mij betoond’ 
 

Hierbij willen wij iedereen bedanken voor de attenties, telefoontjes, kaar-

ten en bezoekjes welke ik mocht ontvangen tijdens mijn verblijf in het 

ziekenhuis en thuis. 

Het was hartverwarmend, nogmaals hartelijk dank! 

 

Hartelijke groeten, 

Adrie, Sjaan en Bartho Leentvaar 

   La Pi pe  
 U / J i j  b ent  v an hart e w el k o m  v o o r een 

p raat j e,  g l aas j e,  k o rt o m  v o o r d e g ezel l i g -
hei d ,  i n d e Fo nt ei n o p  d e 3 0 +  o nt m o et i ng s -av o nd .  

 
W e zi j n o p en o p  1 2  ap ri l  
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      Brieven uit Rwanda 
 

Paroisse Runda 

Rwanda 

12 februari 2013 

Wij maken gebruik van het bezoek van Janny Oorebeek in ons land om onze hartelijke 

groeten aan u over te brengen. De gebruikelijke activiteiten in onze gemeente gaan 

gewoon door. Maar we hebben ook nieuws: Tijdens de dienst op zondag 23 december 

zijn er 94 gemeenteleden gedoopt waaronder leerlingen van de school en volwasse-

nen. 

De 12 klaslokalen van de basisschool in Runda zijn opgeknapt en uitgerust dankzij de 

ondersteuning van de kerk van Rwanda; Er komen nog twee andere lokalen bij die wij 

hebben gekregen dankzij ondersteuning van de staat en ontwikkelingswerk. 

In November 2012 is het kapelletje van Kagina , dat in aanbouw was, vernietigd door 

de krachtige regen die is gevallen in ons gebied. Het werk aan de wederopbouw van 

deze kapel is weer in volle gang. 

 

Wij willen u nogmaals onze hartelijke groeten overbrengen, dat God u zegene. 

De voorzitter van het uitwisselingscomite 

Rwagashayija Timothee 

De Pasteur van de gemeente: 

Mukamanzi Marle Madeleine 

Paroisse Giko 

Rwanda 

19 januari 2013 

Lieve broeders en zusters in Jezus Christus van de gemeente Rijsoord 

 

Het is met groot genoegen dat wij in de gelegenheid zijn om u een brief te schrijven 

met ons nieuws. Wij danken u voor de brief die wij via Janny Oorebeek hebben ont-

vangen. We maken van dezelfde gelegenheid gebruik om u ons antwoord te sturen. 

Het is hier nu het kleine droogteseizoen die begint in januari en duurt tot half februa-

ri. In deze periode houden wij ons bezig met de oogst van de bonen, het zaaien van 

sorgo en het voorbereiden van de akker voor het komende groeiseizoen van de bonen. 

We zijn bezig met de voorbereidingen van het 50-jarig bestaan van onze gemeente, 

op dezelfde tijd zal ook onze nieuwe tempel in gebruik worden genomen. De jubile-

umcommissie is al gevormd en binnenkort zullen de uitnodigingen worden verstuurd, u 

kunt er ook één tegemoet zien. 

Een van de koren van onze gemeente heeft een eerste CD gemaakt. Het gaat over het 

koor Abacunguwe van de gemeente Ntonde. We zijn blij dat we u een exemplaar kun-

nen sturen. We wensen u veel plezier bij het zien van de foto's van onze zangers in 

het mooie landschap van ons land. 

 

Lieve vrienden, wij besluiten deze brief met u een voorspoedig 2013 te wensen. Moge 

de Here altijd bij u zijn. 

Hartelijke groeten uit Giko 

Het Comite van de uitwisseling 

Munyangeri Zabulon 

Uramutse Théoneste 
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Deurcollecte april 2013 –  

Collecte Missionairwerk 
Help de nieuwe kerk van Amsterdam-

IJburg.  

 

Hij begon met niets, geen kerk en 

geen gemeente. Nu, zo’n twee en een 

half jaar later, komen wekelijks men-

sen samen in De Binnenwaai, een ge-

bouw in de Amsterdamse vinexwijk 

IJburg waar Ds. Rob Visser predikant 

is. Samen met de bewoners van IJburg 

wil hij het kerkzijn vormgeven. In ie-

der geval door aan te haken bij wat er 

in de samenleving speelt.  

Zo zorgde hij er onder meer voor dat 

het “Parentshouse” er kwam, een huis 

voor gescheiden ouders die met niet te 

hoge woonlasten in de buurt van de 

kinderen kunnen blijven wonen. Hij 

kent veel schrijnende gevallen van 

echtscheiding, eenzaamheid en ar-

moede. “Er wordt me steeds vaker ge-

vraagd met iemand contact op te ne-

men die er echt doorheen zit. Ik ga 

gewoon bij de mensen op bezoek en 

komt dan heel wat te weten. Ik wil dat 

mensen op IJburg weten dat de kerk 

aan hun kant staat.”Er is ook een hob-

bel. Mensen willen wel tijd investeren 

in de kerk op IJburg, maar financieel 

kan de gemeente nog niet op eigen 

benen staan. “Voorlopig kunnen we 

het uitzingen, maar aan het eind van 

dit jaar houdt dat op.” 

De collecte is bestemd om deze kerk 

in stand te houden. Helpt u mee? 

 

PKN-Collectekrant /  

Bas Sintemaartensdijk 

Opbrengst Collectes 

 
24 feb.  Kerk in Actie 40-dagentijd  €137,25 
  Onderhoud gebouwen    €  97,60 
  Missionairwerk     €  42,72 
  Spaardoos Rwanda   €  60,90 
 

3 maart   Kerk in Actie Diaconaat  € 168,30 
  Onderhoud gebouwen  € 119,00 
  Missionairwerk    €   49,45 
  Spaardoos Rwanda   €   68,13 
 

10 maart Diaconie (Bidstond)   € 221,20 
  Kerk (Bidstond)    € 171,35 
  Eigen jeugd    €   54,35 
  Spaardoos Rwanda   €  40,75 
 

13 maart Kerk (Bidstond)    € 363,55 
  Diaconie (Bidstond)   € 177,20 
 

Hartelijk dank voor uw bijdrage. 

Met vriendelijke groet, 
Bas Sintemaartensdijk, penningmeester CVK 

Vaste vrijwillige Bijdrage 

 
Uw vaste vrijwillige bijdrage kunt u overmaken 

op bankrekeningnummer 3554.03.250 

t.n.v. de Gereformeerde Kerk Rijsoord, onder 

vermelding van “VVB 2013”. 

 

Bas Sintemaartensdijk, 

Bijdragenadministrateur / Penningmeester 

Verantwoording ontvangen giften door het College van Kerkrentmeesters 
(in de periode van 23 februari 2013 t/m 22 maart 2013) 

Via mw. J. van Hal       voor de kerk   € 20,00 
Via mw. P. de Waard-van Wuijckhuijse   voor de kerk   € 10,00 
Via mw. J.C. op den Brouw-van der Veen   voor de bloemen  € 10,00 
Via dhr. C. IJsselstein      voor de kerk   €   5,00 
 

Namens het College van Kerkrentmeesters hartelijk dank voor deze giften. 

Bas Sintemaartensdijk, Penningmeester CVK  
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Kamp 2013…  

Nog niet aangemeld voor het kamp en wil je toch graag mee…!? … 
 

Dan hebben wij goed nieuws voor jou! 

Je kan je namelijk nog steeds aanmelden!  

Ga je al mee en wil je misschien graag nog een vriendje of vrien-

dinnetje meenemen die in Rijsoord woont en in groep 4, 5, 6, 7 of 

8 zit? Neem die dan gezellig mee en meld die ook aan! Wil je mis-

schien wel mee, maar twijfel je nog of heb je vragen? Neem dan 

gerust contact op. Dit kan via mariska-m@hotmail.com of 06-30738256 (liefst na 18.00)  

 

Groetjes, de kampleiding, 

Arjan de Koning, Els de Koning, Marieke Bol, Dennis Monteban en Mariska Monteban 

Tienerviering 
 
De afgelopen tienerviering was op 24 maart j.l. en het ging toen over Palmpasen en Pa-
sen.  
Palmpasen hebben we kort benoemd en de betekenis ervan besproken waarna we over 
gingen op het Paasverhaal, volgens Joh 20: 1-18. Dit hebben we gelezen met elkaar en 
onderstreept wat mooi was of onduidelijk. Met elkaar hebben we stukje van de geloofs-
belijdenis besproken. Alleen de vier momenten van Pasen, namelijk 'geleden, gekruisigd, 
gestorven en begraven, nedergedaald in de hel'. Waar denk je aan bij lijden?  
Bij gekruisigd kun je denken aan onschuldig worden veroordeeld, ken je iemand die dat is 
overkomen? En zo nog andere vragen.  
De tieners hadden allemaal een aantal kruisjes die ze bij een van de vier woorden moch-
ten leggen en eventueel wilden bespreken. We hebben met elkaar een 'donkere' tafel ge-
maakt, met de kruiswoorden en de kleine kruisjes erbij. Een groot kruis van takken er-
overheen. Na de opstanding kwam er licht op de tafel, een kaars, waxinelichtjes van de 
tieners, takjes met groen, eitjes, narcissen en ander nieuw leven. Nadat het licht van de 
kaarsjes schijnt, sluiten we dit stuk af met gebed. 
 
Hierna hebben we met de laptop een aantal stukken gezien van 'The Passion of the Christ' 
van 2012 in Rotterdam. Erg indrukwekkend dat het Paasverhaal met liederen van nu en 
bekende artiesten in zo'n andere setting als in de tijd van de Bijbel zo prachtig verwoord 
kan worden.  
The Passion 2013 wordt in Den Haag opgevoerd, de tieners wisten al te vertellen welke 
artiesten er mee deden dit jaar. Op tv is het natuurlijk ook te zien. 
 
De volgende tienerviering op 21 April a.s gaat over de leerlingen van Jezus. 
We hopen jullie allemaal weer te zien. 
 
Een persoonlijke uitnodiging krijgen jullie via e-mail nog toegestuurd, maar ook zonder 
uitnodiging zijn jullie natuurlijk van harte welkom. 
 
Alles op een rijtje:  Tienerviering zondag 21 April 2013. 
    Aanvang 9.30 uur direct naar de crècheruimte. 
    Afsluiting in de kerk dus ongeveer 10.30 uur. 
    Iedere 3e zondag van de maand tienerviering. 
 
Tot zondag 21 April 
Anda,Janis, Elselien en Heleen 
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Samen zingen in 'de Open Hof' 
 

Op zondag 7 april 2013 zal de 47e koor- en samenzangdienst worden gehouden in de 

kerk “De Open Hof” gelegen aan de Schildmanstraat 72a, H.I. Ambacht. Deze middag 

begint, zoals gebruikelijk om 17.00 uur .Vanaf 16.30 uur is de kerk open.  

Uitgenodigd is deze keer Jennifer van den Hoek met de “Ridderkerkse Kinder- en 

Jeugdkoren”. Zij zullen liederen vertolken die een relatie hebben met de onderwer-

pen ‘Gods schepping’, ‘Liefde’, ‘Koningskind’ en ‘het vertrouwen op God’.  

De begeleiding van de koren is in handen van Dorine Lissenberg aan de piano terwijl 

de begeleiding van de samenzang zal worden verzorgd door Jacob van Nes aan het or-

gel.  

De gehele dienst zal worden ondersteund door middel van een beamer/dia presenta-

tie. De toegang is gratis. Ter bestrijding van de kosten zal na de dienst , bij het verla-

ten van de kerkzaal , gecollecteerd worden. Wij gaan er ook nu weer van uit dat het 

een fijn uur zal worden. 

 

Mocht u nu niet in de gelegenheid zijn dit zanguur bij te wonen, de volgende zangmid-

dag zal zijn op zondag 5 mei 2013. Voor die dienst is uitgenodigd het Christelijk Reis-

koor “Holland Zingt” dat onder leiding staat van Adri Poortvliet. André van Vliet zal 

dan het orgel bespelen.  

 

U bent in alle gevallen van harte uitgenodigd.  

Namens de organisatie,  

Ben Voerman tel: (078) 681 75 83. E-mail: bjvoerman@planet.nl. 

Zondagavondzang in de Bethelkerk in Zwijndrecht  
 

Het Gereformeerd Kerkkoor Zwijndrecht nodigt u graag uit voor de 304de zondag-

avondzang op zondag 21 april a.s. om 19.30 uur in de Bethelkerk aan de Rotterdamse-

weg 73 te Zwijndrecht. De organist van deze avond is Edwin Vooijs. Cor de Haan geeft 

leiding aan koor- en samenzang.  

 

In deze zondagavondzang zingen we liederen die door u zijn aange-

vraagd. Tevens zingen we enkele liederen uit Valerius’ Gedenkklank. 

De koorzang van deze avond wordt verzorgd door het Gereformeerd 

Kerkkoor Alblasserdam. Zij gaan voor ons o.a. zingen: ‘Loof de Kon-

ing’ van Johan Bredewout en ‘You know Him well’ van T. Parker. We 

zingen in deze zondagavondzang o.a. ‘Er is een Verlosser’ en ‘Mijn 

Jezus, ik hou van U’ maar ook ‘Zachtkens en teder roep Jezus de zij-

nen’ en ‘Mijn herder is de Here God’.  

 

We sluiten de avond af met de liederen ’Komt nu met zang van zoete tonen’, ‘O Heer, 

die daar des hemels tente spreidt’ en ‘Gelukkig is het land’.  

 

Graag tot ziens in de Bethelkerk.  

 

Namens het Gereformeerd Kerkkoor Zwijndrecht, Ries Knook 
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31STE Oranjeconcert 
 

Dit jaar organiseert het Gereformeerd Kerkkoor Zwijndrecht alweer voor de 31ste 

keer het jaarlijkse Oranjeconcert. Dit concert wordt gehouden op donderdag 25 april 

a.s. en vindt plaats in de Bethelkerk aan de Rotterdamseweg 73 te Zwijndrecht. Aan-

vang concert 20.00 uur. Kerk open 19.15 uur.  

Ook dit Oranjeconcert belooft weer een feest te worden. Medewerking wordt ver-

leend door Severin van Dijk op de dwarsfluit. Het orgel wordt deze avond bespeeld 

door Martin Mans. Annelies Schep zal met haar prachtige sopraanstem zowel solis-

tisch als samen met het koor te beluisteren zijn. Het gastkoor van deze avond is The 

Martin Mans Formation. Dit koor heeft inmiddels een grote naamsbekendheid opge-

bouwd door hun medewerking aan de TV- uitzendingen van “Nederland Zingt”. Ook 

zal The Martin Mans Band deze avond hun muziek ten gehore brengen. The Martin 

Mans Band bestaat uit: Jantine Kalkman trompettist, Mark Brandwijk pianist, Evelien 

Keesmaat saxofonist en Martin Snel drummer. De algehele leiding is in handen van 

onze dirigent Cor de Haan.  

 

Deze avond zullen er nieuwe liederen gezongen worden maar ook bekende en onbe-

kende vaderlandse liederen wisselen elkaar af. Dit Oranjeconcert is mede mogelijk 

gemaakt door een bijdrage uit het Rabofonds van Rabobank Drechtsteden. 

De toegangskaarten voor deze avond kosten € 15,00. Dit is inclusief plaatsreserve-
ring, programmaboekje en koffie of thee in de pauze. De kaarten kunt u reserveren 

via de koorleden of telefonisch bij familie L. Klootwijk telefoon: 078-6122250. Zij 

zijn bereikbaar op werkdagen tussen 14.00 en 20.00 uur.  

 

Wij hopen u deze avond graag te ontmoeten in de Bethelkerk te Zwijndrecht.  

“Van harte uitgenodigd”  

Namens de concertcommissie, Jolanda Donker-Damsma. 

Samen zingen in de Breepleinkerk 
 

Onder het motto : ' ZINGEN MAAKT BLIJ '  

houdt de Breepleinkerk een 

Koor-en samenzangdienst  

op zondag 14 april a.s  

waaraan medewerken: 

Het Chr. Mannenkoor ‘Prins Alexander’ ol.v. Arjan Breukhoven 

organist Martin Mans 

meditatie dhr. Johan Bos 

 

De dienst begint om 17.00 uur 

Ongeveer 8 minuten voor aanvang van de dienst is er al samenzang 

De Breepleinkerk vindt u op de hoek van de Bree en de Randweg in Rotterdam - Zuid 

Wij hopen dat u ook aanwezig bent. 

 

De toegang is vrij! 

Van harte welkom! 

 

De kerk is bereikbaar met tramlijn 2 en 25 , bus 77 
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AVR Bedrijfsafval West  P.C. Hooftstraat 2  T 0180 – 45 15 22 
Locatie Ridderkerk  2985 BK Ridderkerk F 0180 – 45 15 23 
 

www.besteleencontainer.nl 
 

AVR is een innovatief, marktgericht  
concern, gespecialiseerd in oplossingen 

voor afval- en milieuvraagstukken. 
 

Onze dienstverlening wordt gekenmerkt 
door een goede prijs-kwaliteit-verhouding 

en omvat alle onderdelen van de afval- en milieuket en: 
inzameling, reiniging, transport, recycling en verw erking. 

 
AVR beschikt over de meest moderne technieken om af val 
om te zetten in nuttige grondstof, bouwstof en bran dstof. 

 
Voor meer informatie kunt u bellen naar 

0180 - 451520 


